Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 30. září 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Schválený program:
1. Informace vedení fakulty
2. Změna podmínek přijímacího řízení do magisterského studia
3. Zpráva o hospodaření fakulty za první pololetí
4. Zpráva o průběhu přijímacího řízení
5. Volba místopředsedy akademického senátu
6. Informace o výběru loga fakulty
7. Různé
Zasedání zahájil předseda AS PF UK kol. doc. Wintr a informoval, že kol. Hlavačka přerušil
studium a z tohoto důvodu povolal do na uprázdněný senátorský mandát kol. Mrlinovou, kterou na
zasedání též přivítal. Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr dále oznámil, že Mgr. Gabonay na
základě svého prohlášení podle Volebního a jednacího řádu AS UK zůstává i po přechodu
z magisterského do doktorského programu náhradnicí. Ze zasedání se omluvili kol. Mgr. Tuláček a
kol. Benda; kol. dr. Antoš se omluvil, že dorazí na zasedání později.
Program zasedání byl schválen. (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Pro sčítání hlasů v bodě 3 byla zvolena sčítací komise ve složení kol. dr. Žákovská, kol. Růžička a
kol. Smetana. (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
1. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Kuklík poděkoval proděkance dr. Chromé za úspěšně zvládnutý proces
přijímacího řízení, kdy žádné rozhodnutí o nepřijetí nemuselo být přezkoumáváno rektorem UK,
což se dosud nikdy nestalo.
Ve vztahu k rozpočtu děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že hospodaření fakulty se pohybuje
v kladných hodnotách. Děkan fakulty prof. Kuklík dále informoval o iniciativě FSV směřující
k mezifakultním platbám za výuku studentů jiných fakult. Stanovisko PF UK je v této věci v
současnosti takové, že by se problém zapisování předmětů na jiných fakultách mohl řešit na
univerzitní úrovni např. zřízením celouniverzitního fondu pro tyto účely. Z provedené analýzy
vyplývá, že přes 40 % výuky našich studentů na FSV představuje Filmový seminář.
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že v dlouhodobém záměru univerzity byly fakultou
identifikovány záměry, které by bylo vhodné pro PF UK speciálně rozvinout a rozpracovat. Toto by
mělo být blíže diskutováno i se zástupcem studentské kurie. V průběhu podzimu by měl být
aktualizován dlouhodobý záměr PF UK, přičemž náměty budou předem konzultovány s AS PF UK.
Děkan fakulty prof. Kuklík dále informoval, že kolegium děkana rozhodlo, že pravděpodobně od
29. srpna 2016 do 5. září 2016 se bude pořádat úvodní seznamovací kurz organizovaný fakultou.
Fakulta se tak navrátí k tradici pořádání „oficiálního“ seznamovacího kurzu. Tato otázka již byla
diskutována se studentskými spolky, neboť v současné době některé ze spolků seznamovací kurzy
pořádají (např. ELSA, Common Law Society, letos nově i Všehrd a Juristi). Děkan fakulty prof.
Kuklík věří, že by fakultní seznamovací kurz neměl spolkové seznamovací kurzy ohrozit, ani jim
konkurovat, pokud spolky budou své kurzy pořádat dříve během léta a v jiném formátu. Děkan
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fakulty prof. Kuklík navrhuje posoudit příští rok, zda se pořádání této akce fakultě osvědčí, a podle
toho se dohodnout na dalším postupu.
Děkan fakulty prof. Kuklík dále informoval, že byl připraven návrh zásad spolupráce vedení fakulty
a studentských spolků. Připomínky studentských spolků byly do návrhu zapracovány a 6. října 2015
by mělo dojít k podpisu zástupci spolků a vedením fakulty. Tyto zásady představují podle děkana
fakulty prof. Kuklíka způsob, jak vyjasnit vzájemné vztahy a dodržovat určité zásady pro pořádání
akcí apod.
Dále děkan fakulty prof. Kuklík ocenil významné vítězství studentů reprezentujících PF UK
v soutěži SVOČ, kteří letos v Bratislavě obsadili první místa ve všech kategoriích kromě jediné.
V rozpravě kol. Růžička poděkoval děkanovi fakulty prof. Kuklíkovi za to, že se fakulta rozhodla
fakultní seznamovací kurz uspořádat. Kol. Horký v návaznosti na to upozornil, že tato aktivita sice
na fakultu jistě patří, ale apeloval, aby fakultní akce pokud možno neohrozila možnost studentských
spolků tyto seznamovací kurzy pořádat a pomocí nich nabírat nové členy. Děkan fakulty prof.
Kuklík toto vzal na vědomí a sdělil, že podle něj tato akce spolkové seznamovací kurzy neohrozí,
neboť se jedná o jiný formát, všechny spolky budou mít možnost se na fakultním kurzu představit a
podílet se na programu, přičemž nejvíce fakultní akce asi koliduje s formátem seznamovacího kurzu
pořádaného ELSA.
Dále v rozpravě prof. Tomášek informoval o probíhající evaluaci vědeckých pracovníků a
zpracování první fáze evaluačních tabulek.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
2. Změna podmínek přijetí do magisterského studijního programu pro akademický rok
2016/2017
Návrh změny byl předem rozeslán a uvedla ho proděkanka dr. Chromá. Proděkanka dr. Chromá
uvedla, že přezkumná komise rektora zasedala 3. září 2015. V materiálu došlo k drobným
formulačním změnám, zejm. byl text přeorganizován do kompaktnější podoby. Dále proděkanka dr.
Chromá uvedla a objasnila jednotlivé navržené změny tak, jak jsou uvedeny v rozeslaném
materiálu. Postup dále komentovali kol. dr. Staša a děkan fakulty prof. Kuklík.
Kol. Horký připomněl, že by bylo vhodné uspořádat schůzi, která by se zabývala analýzou toho, zda
se úspěch u přijímacích zkoušek promítá v dalším studiu ve vztahu ke studijním výsledkům.
Kol. Smetana navrhl změnu v předloženém textu, kdy jazykový certifikát by měl být udělován za
jazykový certifikát za zkoušku na úrovni „B2 nebo vyšší“. Změna byla přijata.
Usnesení:
AS PF UK schvaluje nové znění podmínek přijetí do magisterského studijního programu na
rok 2016/2017 ve znění provedené změny. (16 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
3. Zpráva o hospodaření fakulty za první pololetí
Zpráva byla předem rozeslána a uvedl ji tajemník fakulty dr. Hřebejk, který sdělil, že vývoj
hospodaření je k dnešnímu dni příznivý, náklady představují 44 %, výnosy představují 48 %, jedná
se tedy o údaje srovnatelné s minulým rokem. Dále tajemník fakulty dr. Hřebejk informoval, že
očištěný hospodářský výsledek je oproti minulému roku příznivější.
Tajemník fakulty dr. Hřebejk dále upozornil, že jsou v místnosti 300 nainstalovány zásuvky, na
dvoře je umístěna síť proti holubům a stojany na kola a bylo vybudováno studentské zázemí dle
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požadavků studentské kurie, přičemž na rozmístění sedacích souprav a ostatního nábytku dohlédne
kol. Kamaleeva.
Nakonec dr. Hřebejk informoval, že ve stipendijním fondu přibyly 2 miliony Kč.
V rozpravě se kol. dr. Antoš dotázal, k jakému datu má ekonomická komise na příštím zasedání
projednávat zprávu o hospodaření fakulty. Kol. dr. Staša sdělil, že nejlepší bude projednat aktuální
stav hospodaření s přihlédnutím k detailně zpracované zprávě za první pololetí.
Předseda AS kol. doc. Wintr upozornil, že stav stipendijního fondu je sice v současné době
relativně příznivý, ale ještě se musí v průběhu prosince vyplatit prospěchová stipendia a dále také
stipendia výhercům soutěže SVOČ. Celkově je tedy potřeba s těmito výdaji počítat.
Kol. dr. Antoš požádal, aby ekonomická komise před svým jednáním o hospodaření fakulty
obdržela informaci o čerpání stipendijního fondu ve stejné struktuře, v jaké byl schválen jeho
rozpočet na letošní rok, tedy podle jednotlivých typů stipendií
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
4. Zpráva o průběhu přijímacího řízení
Informaci podala proděkanka dr. Chromá, která informovala, že se 30. září 2015 konalo poslední
zasedání přijímací komise, kdy bylo přijato dalších 6 studentů podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých
školách. Celkem tedy bylo letos do magisterského programu podáno 3.234 přihlášek, přijatých pak
bylo celkem 610 studentů (toto číslo zahrnuje studenty přijaté na základě NSZ a ty, kdo nemuseli
NSZ skládat, protože přecházeli z jiné právnické fakulty) + 63 studentů postoupilo z CŽV, 547
studentů je zapsaných do prvního ročníku (více než minulý rok).
Proděkanka doc. Prášková informovala, že se celkem přihlásilo 267 žadatelů o kurz CŽV,
podmínkám vyhovělo 214 uchazečů, k podpisu smlouvy se dostavilo celkem 171 uchazečů s tím, že
někteří další se ještě mohou dostavit zítra. Celkově v kurzu CŽV pravděpodobně bude 182
účastníků. Další zájemci o studium CŽV z řad nepřijatých uchazečů o studium nebudou osloveni
s nabídkou zápisu do CŽV, protože aktuální počet je dostatečný.
Proděkanka doc. Prášková dále informovala, že se vylepšily webové stránky fakulty v sekci CŽV,
dále bylo také vypracováno sdělení o uznávání předmětů, celkově tedy účastníkům CŽV fakulta
poskytuje přehlednější informace.
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr zdůraznil, že přestože byly letos zpřísněny podmínky pro
postup z CŽV po úspěšném absolvování do druhého ročníku řádného studia, neprojevilo se to
negativně na počtu zájemců o kurz CŽV. Podobně ohodnotil letošní výsledky také děkan fakulty
prof. Kuklík.
V rozpravě se vyjádřil o přijímání do doktorského programu proděkan prof. Dvořák, který sdělil, že
celkem 116 uchazečů bylo doporučeno do doktorského programu, přičemž podmínky pro zápis
(zápis začíná zítra) splňuje 114 studentů.
AS PF UK vzal informace tichým souhlasem na vědomí.
5. Volba místopředsedy akademického senátu
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr informoval o rezignaci kol. Michala Říhy na funkci
místopředsedy senátu. Dosud obdržel návrh studentské kurie na zvolení kol. Jakuba Horkého.
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Kol. Horký stručně představil důvody, proč se rozhodl kandidovat na funkci místopředsedy,
informoval, že se na něm studentská kurie shodla jako na jediném kandidátu, a dále sdělil, že by
chtěl navázat na činnost kol. Michala Říhy a fungovat jako spojka mezi studenty, studentskou kurií
a vedením fakulty.
Usnesení:
AS PF UK zvolil kol. Jakuba Horkého místopředsedou senátu (14 pro, 2 proti, 1 zdrž.).
6. Informace o výběru loga fakulty
Informaci podala proděkanka dr. Chromá, která sdělila, že prodloužené hlasování o logu skončilo.
Celkový počet oprávněných hlasujících je 4.821 (z toho 4.405 studentů a 416 pracovníků fakulty
včetně externistů). Účast hlasujících byla však pouze 18,35 %. Lze zobecnit, že vyučující hlasovali
spíše pro logo budovy, zatímco studenti spíše pro logo vah. Vzhledem k tomu, že nejde o
reprezentativní vzorek hlasujících (logo vah získalo méně než 10 % hlasů všech oprávněných
hlasujících), vyjádřila proděkanka dr. Chromá obavy, že by bylo z ankety cokoli dovozováno.
Kolegium z těchto důvodů rozhodlo, že do Vánoc se logo měnit zatím nebude, a naplánuje se další
postup v této situaci a do úvahy připadající řešení. Ze strany univerzity není žádné časové omezení,
dokdy musí být nové logo vybráno.
V rozpravě se kol. Mgr. Hradil dotázal, zda bude vypsána veřejná soutěž na vytvoření nového loga.
Bylo totiž kritizováno, že nikde nebylo publikována výzva širší veřejnosti, která mohla nabídnout
lepší zpracování loga. Toto řešení zůstává dle informací vedení fakulty ke zvážení.
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr informoval, že může být řešením nejprve v rámci akademické
obce vybrat „ideu“, a až následně vybrat konkrétního zpracovatele loga.
Kol. dr. Kudrna se přidal do diskuze a upozornil hlavně na nezájem ze strany akademické obce o
anketu. Uspořádané referendum mohlo mít pouze konzultativní charakter, avšak pravomoc
k rozhodnutí v této věci by měl mít děkan, případně AS PF UK.
Kol. dr. Antoš upozornil, že předem nebylo stanoveno, že musí být dosažena určitá minimální
hranice počtu hlasujících, aby bylo hlasování platné a přihlíželo se k němu, dle jeho názoru by to
tak nebudilo dobrý dojem, pokud by se teď do konce roku nedělo nic, naopak by to demotivovalo
hlasující a odradilo od budoucí účasti v obdobných hlasováních.
Kol. Horký poznamenal, že mnoho studentů nehlasovalo proto, že měli dojem, že není z čeho
vybírat, protože předložené návrhy nebyly kvalitně zpracovány a je podle něj vhodné připravit další
varianty loga.
Kol. dr. Žákovská sdělila, že souhlasí, že logo nemá potřebnou legitimitu, pokud bylo tak málo
hlasujících.
Kol. dr. Honusková reagovala, že nízký počet hlasujících sice má vliv na legitimitu, ale hlasování
proběhlo a výsledek by se měl respektovat, protože nové hlasování nebo rozšíření návrhů o další
loga nemusí zaručit vyšší účast, ani větší zájem o tuto věc.
Kol. Růžička souhlasil, že výsledek by se měl respektovat, případně doporučil, ať se rozpracuje
vítězné logo do více variant.
Kol. dr. Staša upozornil, že je to poučení pro jakékoli budoucí ankety, že se musí počítat
s případnou nízkou účastí a příště by se měla stanovit minimální potřebná hranice účasti potřebná k
tomu, aby byly výsledky ankety považovány za relevantní. Dodal, že by se k výsledku hlasování
dalo přihlédnout, a propojit oba motivy, tedy budovu i váhy.
Kol. doc. Salač se dotázal, zda neměla PF UK v minulosti i jiný než současný motiv, ze kterého by
se dalo vycházet. Kol. doc. Kindl odpověděl, že před 14 lety zůstal k posouzení motiv budovy,
paragrafu a váhy a vzhledem k nemožnosti se dohodnout, došlo ke spojení motivu váhy a paragrafu
(pozn. současné logo vytvořil p. Šindelář).
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Zároveň proděkanka dr. Chromá upozornila na problém, že nemáme k současnému logu smluvní
podklady pro to, aby se pouze adaptovalo na podmínky univerzity. Není tedy možné do podoby
loga zasahovat.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
7. Různé
Proděkan prof. Skřejpek informoval, že byla přijata stavební opatření, aby se vyřešila hlučnost
týmové studovny v knihovně.
Kol. Kamaleeva na závěr poděkovala AS PF UK a zejména ekonomické komisi, panu tajemníkovi a
panu Hájkovi za podporu a pomoc s realizací studentského zázemí na fakultě a upozornila, že byl
také po dohodě zpřístupněn hlavní balkon fakulty. Kol. Kamaleeva uvedla, že se vybudované
zázemí snad osvědčí a podaří se jej v příštím roce rozšířit i do dalších pater.

Zapsala: Kamaleeva
Schválil: Wintr
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